
STEROWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO SZM-1

OPIS OGÓLNY:
Sterownik służy do sterowania urządzeń zewnętrznych na podstawie temperatury odczytywanej z 

czujnika. Jest to cyfrowy czujnik nie wymagający kalibracji DS18B20. Typowo służy do sterowania zaworem 
3 drożnym (zamykanie / otwieranie) oraz pompa obiegową. 

Posiada także wyjście alarmowe (buzer). Wszystkie informacje wyświetlane są na wyświetlaczu LCD 
sterownika a ustawień dokonujemy za pomocą trzech przycisków (tzw. Interaktywne menu).

Pomiar temperatury z czujnika jest możliwy w zakresie +1,0°C do +99,0°C z rozdzielczością 0,1°C. 
Użytkownik ustawia 2 parametry główne : temperaturę górną (Tg w zakresie +30,0ºC do +90,0ºC)  oraz 
dolną  (Td  w  zakresie  +25,0ºC  do  +85,0ºC).  Odczyt  temperatury  z  czujnika  jest  na  ekranie  LCD 
aktualizowany co około sekundę. 

Zasada sterowania.
Sterownik odczytuje temperaturę czujnika, jeśli jest ona wyższa niż ustawione Tg to przymyka zawór 

gorącego medium (np. woda z kotła CO) a jeśli niższa niż Td to uchyla mocniej zawór wpuszczając więcej 
gorącego medium. Kolejne porównania tych temperatur a więc sterowanie zaworem odbywa się co pewien 
czas – parametr „Cz” (możliwy do ustawienia od 10 sekund do około 1 godziny). Czyli  cykl  odbywa się 
ciągle: porównanie temperatur i ewentualnie korekta położenia kuli zaworu, dalej czas zwłoki (Cz) po czym 
kolejne porównanie temperatur i ewentualnie korekta położenia kuli zaworu, dalej kolejna zwłoka czasowa 
(Cz) itd...

Tym sposobem następuje stabilizacja temperatury w miejscu pomiaru.  Podczas korekty wielkość 
zmiany położenia kuli zaworu (przykład z zaworem kulowym) zależy od różnicy temperatury odczytanej z 
czujnika  w  stosunku  do  temperatury  ustawionej  przez  użytkownika.  Im  jest  większa  ta  różnica  tym 
pojedyncza korekta położenia kuli zaworu jest większa. 

Jeśli temperatura z czujnika zawiera się między Td a Tg to nie następuje zamiana położenia zaworu 
– jest  to  tzw.  histereza zwana też czasami  strefą nieczułości.  Zapobiega nadmiernie  częstym zmianom 
położenia kuli zaworu. W trakcie zmiany położenia zaworu na ekranie LCD w prawym dolnym rogu pojawia  
się ikona sygnalizująca przymykanie zaworu (ikona strzałki w dół) lub ikona otwierania zaworu (strzałka w 
górę).

Dodatkowo  sterownik  posiada  wyjście  na  pompę  obiegową  CO oraz  wejścia  termostatu 
pokojowego i alarmowego. Wejścia te są typu zwiernego NC (normalnie zwarte). 



Wejście termostatu pokojowego (TERM.P) – jego rozwarcie  powoduje że podczas sterowania 
zaworem ustawione temperatury Tg i Td są dodatkowo obniżane o zadany przez użytkownika parametr Tp 
(możliwy do ustawienia w zakresie 0,1ºC do 20,0ºC). Dodatkowo wtedy na ekranie LCD pojawi się ikona „P” 
w negatywie. Na ekranie LCD w trybie zwykłym nadal wyświetlone są parametry Tg i Td ustawione przez 
użytkownika ale sterownik przy sterowaniu bierze pod uwagę wtedy Tg minus Tp oraz Td minus Tp.

Wejście termostatu alarmowe (TERM.A) jest  nadrzędne – jego rozwarcie  powoduje  włączenie 
alarmu dźwiękowego, zamknięcie całkowite zaworu i wyświetlenie napisu „TERMOSTAT ALARMOWY”. Po 
tych czynnościach sterownik będzie oczekiwał na ponowne zwarcie tego wejścia po czym przejdzie od nowa 
do  pracy.  Zewnętrzny  termostat  alarmowy  jest  więc  dodatkowym  zabezpieczeniem  przed  nadmiernym 
wzrostem temperatury.

Oba te wejścia są typu zwiernego bez napięciowe, nie wolno podawać na nie żadnych napięć z 
zewnątrz.  Stan tych wejść jest  sprawdzany na bieżąco podczas odliczania czasu zwłoki  (Cz).  Jeśli  nie 
korzystamy z tych wejść należy je koniecznie zewrzeć (np. jednym kawałkiem przewodu oba piny 
jednego wejścia natomiast drugim osobnym przewodem oba piny drugiego wejścia)!

Oczywiście  zamiast  zaworem  można  sterować  innym  urządzeniem  np.  w  szklarni  siłownikiem 
uchylającym duże okno dachowe – sterownik będzie płynnie sterował siłownikiem (uchylał / przymykał okno) 
dążąc do uzyskania ustawionej temperatury poprzez wentylację.

Sterownik posiada dwa wyjścia: 
• wyjście POMPA służy do podłączenia pompy CO
• wyjście  ELEKTROZAWÓR  służy  do  podłączenia  elektrozaworu  czy  siłownika  (3  przewodowy 

230VAC)

Sterownik posiada też  TRYB LETNI. Po jej uruchomieniu co kilka dni (czas liczony od włączenia 
zasilania lub zakończenia poprzedniego cyklu) sterownik wykona następujący cykl: pełne otwarcie zaworu, 
włączenie wyjścia pompy na 10 sekund, pełnie zamknięcie zaworu. W przypadku sterowania pompami i 
zaworami zabezpiecza to przed 'zastaniem' jeśli  nie będą włączane przez długi  czas (np.  pompa CO w 
lecie). Podczas wyświetlania ekranu głównego w normalnym trybie (zwanym zimowym) należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk F3 by wejść w tryb letni. Wyświetlony zostanie komunikat „TRYB LETNI, ZAMYKANIE 
ZAWORU” - sterownik zamknie całkowicie zawór po czym zostanie wyświetlony komunikat „TRYB LETNI, 
F3-WYJSCIE”. Sterownik pozostanie w trybie letnim aż do momentu wyłączenia tego trybu przyciskiem F3. 
Ustawienie trybu jak i ustawienia parametrów użytkownika pamiętane są po odłączeniu zasilania.

Obsługa sterownika odbywa się za pomocą przycisków : F1, F2 oraz F3 (tzw. Interaktywne menu). 
Na wyposażeniu znajduje cyfrowy czujnik temperatury DS18B20. We własnym zakresie można przedłużyć 
przewód  czujnika  do  kilkudziesięciu  metrów  pamiętając  o  prawidłowym  podłączeniu  i  zaizolowaniu.  Po 
włączeniu zasilania sterownik najpierw całkowicie zamyka zawór a po tej czynności przechodzi do normalnej 
pracy (wyświetlony zostanie ekran główny jeśli używany jest tryb podstawowy - zimowy).

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE:
Sterownik  należy  montować  wyłącznie  wewnątrz  pomieszczeń!  Odłączyć  pokrywę  z  klawiaturą. 

Spodnią część obudowy zamocować do ściany wewnątrz pomieszczenia. Następnie podłączyć przewody, na 
końcu  podłączając  przewody  zasilania  230VAC  oraz  PE.  Przewody  połączeniowe  powinny  być  jak 
najkrótsze. Unikać prowadzenia przewodu czujnika wzdłuż innych przewodów, szczególnie 230V. Przykręcić 
pokrywę  na  4  wkręty.  Włączyć  zasilanie  i  dokonać  konfiguracji  sterownika  (ustawienie  parametrów). 
Dokładny opis podłączenia zamieszczono poniżej w odniesieniu do poszczególnych złącz:

- Czujnik temperatury (CZUJNIK). Jest to 3 pinowe złącze z pinami : M, IN , +5V. Na wyposażeniu znajduje 
się czujnik temperatury na 3 żyłowym przewodzie o oznaczonych kolorach : czarny/czerwony/żółty. 
Przewody należy podłączyć odpowiednio : czarny do M, czerwony do +5V natomiast żółty do IN. Błędne 
podłączenie może spowodować uszkodzenie czujnika i/lub sterownika!

- Zasilanie 230VAC (złącze 230VAC). Do tego złącza podłączamy przewód zasilania sieciowego 230V.

- Wyjście POMPA. Jest to wyjście 230VAC max 200W do podłączenia pompy CO

- Wyjście ELEKTROZAWÓR. Jest to wyjście 230VAC max 50W do podłączenia elektrozaworu/siłownika 
230VAC. Podłączany elektrozawór musi być zasilany 230VAC do 50W(jeśli jest na inne napięcie czy większy 
prąd należy zastosować zewnętrzne przekaźniki)  i  być sterowany 3 przewodami w następujący sposób: 



posiadać przewód wspólny neutralny oraz 2 przewody fazowe (jeden na zamykanie a drugi na otwieranie). 
Podanie  napięcia  na  dany  przewód  sterujący  (nigdy  na  oba  jednocześnie)  musi  powodować 
zamykanie/otwieranie  a  brak  podania  napięcia  na  oba  przewody musi  powodować  brak  reakcji  zaworu 
(stop).  Taki  zawór  podłączamy następująco:  przewód   neutralny  (wspólny)  siłownika  do  pinu  N  złącza 
ELEKTROZAWÓR, przewód fazowy zamykania do pinu Lz a przewód otwierania do pinu Lo tego samego 
złącza sterownika.

- Wejście TEMP.P – opisane wyżej wejście termostatu pokojowego

- Wejście TEMP.A – opisane wyżej wejście termostatu alarmowego

-  3*PE złącze  przewodów uziemienia  –  tu  łączymy  PE  przewodu  zasilającego  z  przewodami  pompy  i 
elektrozaworu

UWAGA. Zasilanie 230VAC załączyć dopiero po zamknięciu pokrywy sterownika. Także przed jej otwarciem 
należy odłączyć zasilanie 230V!

Przykład typowej aplikacji:



Opis podłączenia zewnętrznych elementów do sterownika ilustruje poniższy schemat:

Typowo  pompa  jak  i  elektrozawór  są  zasilane  napięciem  230VAC.  Oczywiście  wykorzystując 
zewnętrzny przekaźnik możemy sterować odbiornikiem na inne napięcia np. 12 czy 24V. 

OBSŁUGA STEROWNIKA:
Po pierwszym włączeniu sterownika należy ustawić parametry poprzez menu sterownika i wyjść z 

menu do ekranu głównego (ustawione parametry są pamiętane nawet po odłączeniu zasilania). Po dłuższym 
czasie nieużywania przycisków F1-F3 sterownik wygasi podświetlenie wyświetlacza LCD.  

W czasie pracy (tryb zimowy) wyświetlany jest ekran główny na którym w górnej linii wyświetlana jest 
temperatura aktualna a w dolnej linii po kolei wyświetlane są ustawione parametry Tg, Td i Ta. Obrazuje to 
poniższy rysunek.



Gdy wyświetlany jest ekran główny funkcje przycisków F1-F3 są następujące:

F1: naciśnięcie i przytrzymanie ponad 1 sekundę powoduje wejście do menu.

F2: naciśnięcie i przytrzymanie ponad 1 sekundę powoduje włączenie podświetlenia LCD na około 4 minuty

F3: naciśnięcie i przytrzymanie ponad 1 sekundę powoduje przejście do trybu letniego 

Sterownik posiada dwa menu : menu zaworu i główne menu sterownika. Generalnie menu zaworu 
służy do wpisania danych zaworu natomiast typowe parametry ustawiamy już w głównym menu sterownika.

MENU ZAWORU
Aby wejść  do tego  menu należy odłączyć  zasilanie  sterownika  na min  10 sekund,  przytrzymać 

przycisk F3 i włączyć zasilanie. Gdy pojawi się komunikat „MENU ZAWORU” należy zwolnić F3.  Podczas 
poruszania  się  po menu funkcje  przycisków F1,  F2  i  F3  objaśniają  symbole  wyświetlane  w dolnej  linii  
wyświetlacza nad przyciskami.

W menu zaworu możemy ustawiać następujące dwa parametry przechodząc przez kolejne okna 
menu:

-  Tz –  czas  pełnego  ruchu  siłownika  zaworu  czyli  podajemy  czas  od  pełnego  zamknięcia  do  pełnego 
otwarcia w sekundach (domyślnie 20s , możliwość ustawienia od 5 do 180 sekund). Czas ten jest zwykle  
podany w danych technicznych siłownika zaworu lub można sprawdzić go doświadczalnie. Warto wpisać ten 
czas z zapasem minimum 2-3 sekundy z uwagi na tolerancję siłownika zaworu.

- Sm – skok minimalny zaworu, sterownik w zależności od różnicy temperatury aktualnej do temperatury 
ustawionej oblicza proporcjonalnie pojedynczy skok zaworu dla jednego cyklu sterowania. Minimalny skok 
jaki może obliczyć to 0,5s. Niemniej zwykle budowa czy zużycie zaworu (np. luzy na siłowniku) powoduje że  
podanie  napięcia  tylko  na  ten  ułamek  sekundy  nie  spowoduje  ruchu  kuli  zaworu  z  uwagi  na  np.  luzy 
przekładni siłownika. W takim przypadku należy podać większy Sm (domyślnie 1s, zakres 0,5 do 3 sekund).  
Luzy  można oszacować  w  prosty  sposób  gdy  zawór  nie  jest  zamontowany,  np.  wejść  w  tryb  ręczny  i  
otworzyć kulę przyciskiem do połowy a następnie nacisnąć ręczny przycisk zamykania i obserwując kulę  
zaworu oszacować czas od momentu załączenia zasilania zamykania do zauważenia startu ruchu kuli.

Po zatwierdzeniu dane zostaną zapamiętane a sterownik przejdzie do normalnej pracy

MENU STEROWNIKA
Wejście do menu możliwe jest przyciskiem F1 - należy go nacisnąć i przytrzymać ponad 1 sekundę. 

Podczas poruszania się po menu funkcje przycisków F1, F2 i F3 objaśniają symbole wyświetlane w dolnej 
linii wyświetlacza nad przyciskami.

W menu możemy ustawiać następujące parametry przechodząc przez kolejne okna menu:

- Cz – czas zwłoki. Jak już wyżej opisano jest to czas zwłoki pomiędzy kolejnymi porównaniami odczytanej 
temperatury z ustawionymi Tg i Td użytkownika (domyślnie 120s, zakres 10 do 3600 sekund)

- Tg – temperatura górna czyli temperatura powyżej której sterownik zacznie przymykać zawór (domyślnie 
+45,0ºC , zakres +30,0ºC do +90,0ºC)

- Td  – temperatura dolna czyli  temperatura poniżej  której sterownik zacznie otwierać zawór  (domyślnie 
+40,0ºC , zakres +25,0ºC do +85,0ºC)

-  Ds  – dynamika sterowania czyli  parametr który określa jak mocno zmienić położenie kuli  zaworu przy 
danej  różnicy  temperatury  odczytanej  do  temperatury  ustawionej  (domyślnie  20,0ºC ,  zakres  5,0ºC do 
60,0ºC) – więcej informacji poniżej.

- Tp – określa o ile zmniejszyć (dla algorytmu sterowania gdyż wyświetlane na LCD Tg i Td są bez zmian) 
wartości Td i Tg w przypadku rozwarcia wejścia TERM.P (domyślnie 5,0ºC , zakres 0,1ºC do 20,0ºC) 



-  Ta  –  temperatura  alarmowa  określa  powyżej  jakiej  odczytanej  temperatury  sterownik  załączy  alarm 
(domyślnie 60,0ºC , zakres 45,0ºC do 98,0ºC).

ALARM TEMPERATURY (Ta)
W czasie odliczania zwłoki czasowej Cz (czyli pomiędzy kolejnymi korektami położenia zaworu) jeśli  

temperatura odczytana będzie równa lub przekroczy ustawione Ta to sterownik uruchomi alarm temperatury 
czyli wykona czynności: 
- włączy sygnał dźwiękowy
- wykona pełne zamknięcie zaworu
- po zamknięciu zaworu będzie monitorował i wyświetlał aktualną temperaturę czujnika
- gdy temperatura czujnika obniży się o 10ºC poniżej ustawionego Ta sterownik wyłączy alarm i przejdzie do 
normalnej pracy

STEROWANIE TEMPERATURĄ
Sterownik jak już opisano wyżej steruje proporcjonalnie zaworem w kolejnych cyklach oddzielonych 

zwłoką  Cz.  Czas  podawania  zasilania  na  zamykanie/otwieranie  zaworu  w  każdym  cyklu  jest  liniowo 
proporcjonalny czyli im większa różnica temperatur tym dłuższy czas.

Przykład nr 1 – założenia:
Czas całego ruchu zaworu (Tz) ustawiono na 20 sekund a czas Sm na 1 sekundę.
Temperaturę Tg ustawiono na +50,0ºC a Td na  +40,0ºC
Dynamikę sterowania (Ds) na 20,0ºC

Przykład nr 1 – obliczanie czasu przez sterownik
Po upływie zwłoki czasowej (Cz) zostanie sprawdzona temperatura czujnika, załóżmy że wynosi ona 

+60,0ºC więc jest wyższa o 10,0ºC niż ustawione Tg. Jednocześnie te 10,0ºC jest to 50% ustawionego Ds 
tak  więc  w tym jednym konkretnym ruchu  zawór  zostanie  przymknięty  o  50% (napięcie  na  zamykanie 
zostanie podane na czas 50% czasu Tz czyli 10 sekund)

Jeśli temperatura czujnika wyniosłaby np. +80,0ºC (przy tych samych ustawionych parametrach) to 
różnica ponad Tg wynosi 30,0ºC. Tak więc jest to ponad wartość Ds czyli w tym jednym konkretnym ruchu 
(cyklu) zawór zostanie całkowicie zamknięty (podane napięcie zamykania = Tz czyli 20 sekund). Resumując  
jeśli różnica odczytanej temperatury ponad Tg (lub poniżej Td) wynosi tyle samo lub więcej niż wartość Ds to  
wyjście  zamykania  (otwierania)  zostanie  załączone  na  czas  Tz  w  tym  konkretnym cyklu  czyli  zostanie  
wykonany pełny ruch zaworu. Jeśli ta różnica jednak będzie mniejsza niż Ds to czas ten zostanie obliczony 
proporcjonalnie, nie mniej jednak niż ustawione minimum czyli Sm.

Więc jeśli  w naszym przykładzie temperatura czujnika wyniosłaby np. 51,0ºC  (przy tych samych 
ustawionych parametrach) to różnica ponad Tg wynosi 1,0ºC. Ponieważ ten 1,0ºC to jest  1/20 wartości  
ustawionego Ds tak więc wyjście napięcia na zamykanie zaworu zostanie załączone na 1/20 czasu Tz czyli  
w  tym  przykładzie  1  sekundę.  Oczywiście  jeśli  użytkownik  ustawił  większe  Sm  to  czas  ten  zostanie 
przedłużony  do  wartości  Sm.  Analogicznie  następuje  sterowanie  otwieraniem  zaworu  jeśli  odczytana 
temperatura jest poniżej Td.

Przykład nr 2 – założenia:
Czas całego ruchu zaworu (Tz) ustawiono na 60 sekund a czas Sm na 1 sekundę.
Temperaturę Tg ustawiono na +50,0ºC a Td na  +40,0ºC
Dynamikę sterowania (Ds) na 40,0ºC

Przykład nr 2 – obliczanie czasu przez sterownik
Po upływie zwłoki czasowej (Cz) zostanie sprawdzona temperatura czujnika, załóżmy że wynosi ona 

+36,0ºC więc jest niższa o 4,0ºC niż ustawione Td. Jednocześnie te 4,0ºC to jest 1/10 wartości ustawionego  
DS tak więc wyjście otwierania zaworu zostanie włączone na czas 1/10 wartości Tz czyli w tym przypadku 
na 6 sekund.

Jak widać kolejne porównania temperatur odbywają się co ustawioną zwłokę Cz a sama wielkość 
ruchu zaworu zależy od różnicy odczytanej temperatury w stosunku do ustawionej wartości Tg i Td oraz od 
ustawionego parametru Ds. Widać więc że nie należy DS ustawiać za małego gdyż może wtedy dojść do 
znacznych wahań (przesterowań) temperatury.



Oczywiście jeśli po np. częściowym otwarciu zaworu temperatura rośnie zbyt wolno i po kolejnym 
pomiarze temperatur (po zwłoce Cz) nadal temperatura będzie za niska w stosunku do Td to  sterownik  
dokona kolejnego załączenia zasilania otwierania zaworu uchylając go mocniej. 

Autotestowanie czujników. Sterownik w czasie normalnej pracy na bieżąco kontroluje czujnik. Jeśli wystąpi 
jakaś awaria np.  błędne podłączenie lub rozłączenie czujnika to na wyświetlaczu pojawi się napis „Błąd 
czujnika”. Należy wtedy wyłączyć zasilanie sterownika i sprawdzić montaż czujnika.

STEROWANIE RĘCZNE
Sterownik umożliwia sterowanie ręczne zaworem np. w celu testowania instalacji. Aby wejść do tego 

sterowania  należy odłączyć  zasilanie  sterownika  na min  10 sekund,  przytrzymać przycisk  F1  i  włączyć 
zasilanie. Gdy pojawi się komunikat „PRACA RECZNA” należy zwolnić F1. Dalej należy wybrać (F1 lub F3) 
czy sterownik ma załączyć wyjście pompy. W razie wybrania TAK (F1) wyjście to zostanie załączone na stałe  
do  końca  sterowania  ręcznego.  Następnie  sterownik  umożliwi  sterowanie  ręczne  elektrozaworem.  Jeśli  
chcemy podać  napięcie  na  otwieranie  należy  nacisnąć  i  trzymać  przycisk  F1,  analogicznie  zamykanie 
poprzez F3. Po zakończeniu sterowania ręcznego należy odłączyć zasilanie sterownika.

DANE TECHNICZNE
- Zakres regulacji temperatury +30,0°C do + 85,0°C
- Zakres wyświetlania temperatury +1,0°C do + 99,0°C
- Rozdzielczość wyświetlania i ustawiania temperatury 0,1°C
- Dokładność odczytu temperatur +- 1°C
- Zasilanie 230VAC
- Pobór mocy do 2W
- Obciążenie wyjścia na pompę 230VAC max 200W
- Obciążenie wyjścia na elektrozawór 230VAC max 50W
- Dopuszczalna temperatura pracy sterownika 0-40°C
- Dopuszczalna temperatura pracy czujnika 0°C do +110°C
- Wielkość 11,5 x 12,5 cm x 6cm
- Waga 500g

Z uwagi na zasilanie 230VAC montaż i regulację przeprowadzać powinna osoba z odpowiednimi 
uprawnieniami. Przed otwarciem obudowy odłączyć zasilanie 230V! Na linii zasilania stosować 
odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe/ różnicowoprądowe.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami  
zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.
Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu  
zbierania zużytego sprzętu.
Powyższe  obowiązki  ustawowe  zostały  wprowadzone w celu  ograniczenia  ilości  odpadów powstałych  ze  zużytego  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W  
sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie  
ludzi


